Mandat for Forhandlingsutvalget for kommunereform

Forutsetning:
Jf. kommunestyrevedtak av 17.12. 2015, skal "Verran kommune ta initiativ overfor Steinkjer, Inderøy
og Snåsa kommuner om å forhandle fram en intensjonsavtale, om å slå sammen disse kommunene".

Formål:
Forhandlingsutvalget skal gjennom dette arbeidet fremforhandle en intensjonsavtale om en ny
kommunestruktur for de involverte kommuner.
Det skal skapes en ny kommune med en driftskultur som genererer gode samarbeidsforhold, høy
kvalitetsproduksjon, og generelt en framtidsrettet utvikling. Mandatet skal vedtas av formannskapet
i Verran kommune.

Til grunn for dette arbeidet er blant annet Regjeringen sine målsettinger:





Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Avklaringer:


Internt strategidokument skal avstemmes med formannskapet og med Styringsgruppen for
kommunereform



Forhandlingsutvalget skal holde beslutningstakerne, kommunen sine innbyggere, samt
ansatte i organisasjonen løpende informert om status for arbeidet.



Forhandlingsutvalget skal legge fram en anbefaling til formannskapet innen ……



Dersom forhandlingene ikke fører fram i henhold til mandatet, skal forhandlingsutvalget
legge saken fram for formannskapet.

Arbeidsmåte:
Forhandlingsutvalget utarbeider selv rutiner for hensiktsmessig arbeidsmåte og prosess.
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Mål:
Etablere en ny kommune, hvor den nye kommunestrukturen åpner for omstilling i forvaltningen. Den
nye kommunen skal makte å håndtere nye behov i befolkningen, og fremstå som en moderne
tjenesteleverandør og en fremtidsrettet tilrettelegger for økt verdiskaping.
En ny kommune skal gi bedre forutsetninger for et godt liv i hele Verran, sett opp mot det man kan
klare dersom man velger å bestå som egen kommune.
Den nye kommunestrukturen skal bidra til økt attraktivitet for bosetting. Kommunal tjenesteyting
som skoler, barnehager, lege, helse - og omsorgstjenester osv., skal fortsatt lokaliseres i nærheten av
der folk bor.






Utvikle og sikre et likeverdig, tilpasset og harmonisert tjenestetilbud
Legge til rette for fortsatt spredt bosetting/ bebyggelse i hele kommunen
Legge til rette for vekst og utvikling, og skape gode vekstvilkår for næringslivet
Utvikle en modell som ivaretar nærdemokratiet i den nye kommunen
Utvikle aktuelle fellesprosjekt for den nye kommunen
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